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Micro:bitten er i stand til at måle lysstyrke via nogle af lysdioderne. 
Resultatet vises som et tal i området 0 (mørkt) til 255 (lyst). 
I dette forløb eksperimenteres med funktionen og muligheder for brug i praksis. 
 
Målgruppe  
Natur/teknologi mellemtrinnet. 
 
Praktisk info 
I forløbet bruges JavaScript Blocks editor. 
Materiel: Micro:bit med usb kabel og batteri, computer.. 
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1. Enkel lysmåling 
Et enkelt program, der måler og viser lysstyrken. 
 
Program 

 
Videovejledning 
 
Afprøvning 
Mål lysstyrken forskellige steder. 
Find ud af, hvornår lysstyrken bliver sat til størsteværdi og til mindsteværdi. 
 
Overvej 
Før du fortsætter med de næste eksperimenter, kan I overveje, hvordan og hvor funktionen 
kan bruges, når man husker, at en mikroprocessor som micro:bitten også kan tænde og 
slukke for elektricitet. 
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https://www.skoletube.dk/video/2792030/c315eea201076aa871f3


2. Vise lysstyrken grafisk 
Med micro:bittens indbyggede graffunktion kan man let lave en grafisk afbildning af 
lysstyrken. 
 
Program 

 
Videovejledning 
 
Afprøvning 
Afprøv funktionen under forskellige lysforhold. 
 
Prøv selv 
Prøv at "vende" funktionen, så hele grafen (mange lysdioder) vises ved svagt lys og 
omvendt ved stærkt lys. 
"light level" skal erstattes af matematikblokken "0 - 0". 
Første 0 i blokken erstattes af 255 
Andet 0 i blokken erstattes af "light level". 

 
 
3. Automatisk tænd / sluk styring 
Hvis lysstyrken er under en vis størrelse, tændes alle lysdioder i displayet, ellers slukkes 
skærmen. 
 
Program 

 
Videovejledning 
 
Afprøvning 
Afprøves under forskellige lysforhold 
 
Hvor kan funktionen bruges? 
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https://www.skoletube.dk/video/2792087/5c6ce6e62a33c0bab7fc
https://www.skoletube.dk/video/2792176/2d41b1484e7eeeeeacec


 
4. Persontælleren 
I dette eksempel laves en tæller, der tæller, hvor mange gange der er "skygget for" 
micro:bittens lyssensor. 
Ved tryk på A nulstilles tælleren 
Ved tryk på B vises resultat af tællingen. 
 
Program 

 
Videovejledning 
 
 
Afprøvning 
Hvis programmet skal fungere optimalt, afhænger det rigtig meget af lysforholdene i lokalet. 
I eksemplet trigger tælleren ved lysstyrken 40.  
I er nødt til selv at teste talstørrelsen med lysforholdene i jeres lokale. 
 
Bemærk løkken "while..." i "if..." sætningen. 
"while..." løkken låser programmet i løkken, indtil der igen falder lys på micro:bitten. 
Hvis låsen ikke er der, tæller micro:bitten løs, indtil der igen falder lys på micro:bitten. 
Dermed bliver "antal" alt for høj. 
Prøv evt. at fjerne "while..." løkken for at se, hvad der sker. 
 
Prøv selv 
Lav en opstilling, der tæller, hvor mange personer, der passerer en dør på skolen. 
 

 
 
Overvej 
I dette materiale har I arbejdet med en teknologi, der benyttes rigtig mange steder både i 
hjemmet og ude "i samfundet". 
Lav en brainstorming over, hvor man benytter muligheden for at måle på lys og styre 
forskellige funktioner afhængigt af lysstyrken. 
Giv forslag til, hvordan teknologien kan bruges i hjemmet mhp. at spare mest muligt på 
elforbruget til lys. 
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https://www.skoletube.dk/video/2792348/99c528748f9d5a6c363c

